
 

 

  

आकाशगगेंच्या प्रभामंडळात फिकट दीर्घिकेचा शोध 

०१. आकाशगंगेच्या प्रभामंडळात असलेली बटू उपदीर्घिका सापडली असून ती सर्ाात फिकट आहे. त्यातून 

दीर्घिकांची फनर्ममती र् कृष्णद्रव्याचे अर्काशातील फर्खरुणे याबाबत नर्ीन माफहती फमळणार आहे.  
 

०२. या बटू उपदीर्घिकेचे नार् व्व्हरगो १ असून ती कन्या तारकासमूहात आहे. जपानच्या टोहोकू फर्द्यापीठाच्या 

संशोधकांनी ही दीर्घिका शोधली असून आकाशगंगेच्या प्रभामंडळात अशा अनेक फिकट उपदीर्घिका असू 

शकतात असे त्यांचे मत आहे.  
 

०३. सध्या अशा ५० उपदीर्घिका शोधण्यात आलेल्या असून त्यातील ४० फिकट र् ड्र्ािा  स्िेरॉइडल 

गॅलेव्ससज प्रकारातील आहेत. त्यातील अनेक दीर्घिका अलीकडे शोधल्या असून त्यांची प्रकाशमानता उणे ८ 

आहे.  
 

०४. यापूर्ी २.५ ते ४ मीटर व्यासाच्या दरु्मबणीतून दीर्घिका शोधण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे जास्त 

प्रकाशमान दीर्घिका शोधल्या गेल्या आहेत. दरूच्या र् कमी प्रकाशमान दीर्घिका यात शोधण्यात आल्या नव्हत्या.  
 

०५. आता ८.२ मीटर सुबारू दबुीण र् हायपर सुप्राइम कॅम उपकरणाने शोध िेतला असता फिकट र् बटू 

दीर्घिका सापडत आहेत. या दोन्ही उपकरणांची माफहती तपासून पाफहली असता कन्या तारकासमूहात जास्त 

िनतेचे तार ेफदसले होते, ते प्राचीन तारका प्रणालीचे फनदशाक आहेत, असे टोहोकू फर्द्यापीठाचे डायसुक होमा 

यांनी सांफगतले.  
 

०६. आता शोधण्यात आलेली दीर्घिका ही फिकट असून ततची प्रकाशमानता उणे ०.८ आहे. होमा यांना व्व्हगो 

१ दीर्घिका मसाशी छिबा यांच्या मागादशानाखाली फनरीक्षण करताना सापडली आहे. ततची फिज्या १२४ 

प्रकाशर्रे्ष आहे.  
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०७. यापूर्ी सेग्यू १ ही फिकट म्हणजे कमी प्रकाशमान दीर्घिका स्लोन तडजजटल स्काय सव् हेत, तर सेटस २ 

दीर्घिका डाका  एनजी सव् हेत सापडली होती. सेटस २ या दीर्घिकेच्या शोधार्र अजून छशक्कामोताब होणे बाकी 

आहे.  
 

०८. व्व्हगो १ ही आतापयंत शोधलेली सर्ाात फिकट दीर्घिका असून ती सूयाापासून २ लाख ८० हजार 

प्रकाशर्रे्ष दरू आहे. आकाशगंगेच्या प्रभामंडळात अनेक फिकट दीर्घिका असू शकतात, असे छिबा यांनी म्हटले 

आहे. 
 

 

 

भारतीय पिकारासह चार पिकारांना र्ृत्तपि स्र्ातंि्य पुरस्कार 

०१. भारतीय पिकार माललनी सुब्रह्मण्यम यांना नक्षलग्रस्त बस्तर भागातून केलेल्या र्ातााकनासाठी आंतरराष्ट्र ीय 

र्ृत्तपि स्र्ातिं्य पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.  
 

०२. एकूण चार पिकारांना दरर्र्षी या पुरस्काराने सन्माफनत करण्यात येते. माललनी सुब्रह्मण्यम यांना एल 

साल्र्ादेरचे ऑस्कर मार्मटनेझ र् तुका स्थानचे कान डंुदर यांच्यासमरे्त पुरस्कार देण्यात आला. 

 

०३. इजजप्तचे सध्या तुरंगात असलेले िायातचिकारअबाऊ झदै ऊिा  शौकन यांना अनुपव्स्थतीत पुरस्कार 

प्रदान करण्यात आला.  
 

०४. सुब्रह्मण्यम या स्रॉल या संकेतस्थळासाठी काम करीत असून, त्यांनी नक्षलग्रस्त भागात मफहलांफर्रोधात 

होणारा लैंफगक हहसाचार, पोलीस र् सुरक्षा दले यांच्याकडून होणारा अत्याचार याफर्रोधात बातम्या फदल्या 

होत्या.  
 

०५. ित्तीसगडमधील बस्तर जजल्हय़ात नक्षलग्रस्त भागात लहान मुलांना होणारा कारार्ास, बदं पडलेल्या 

शाळा, न्यायबाहय़ मृत्यू, पिकारांना धमसया असे फर्र्षय त्यांनी बातम्यांतून हाताळले. 
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०६. सुब्रह्मण्यम यांनी सांफगतले, की माझे जाबजबाब िेण्यात आले, पोलीस र् पोललसांच्या खबऱयांनी िळ 

केला, माझ्यार्र पाळतही ठेर्ण्यात आली. या पररव्स्थतीतही मानर्ी हक्काचं्या उल्लंिनाबाबत र् तेथील 

राजकारणाबाबत बातम्या फदल्या. पोललसांनी मला माओर्ाद्याचंी हस्तक ठरर्ण्याचाही प्रयत्न केला. 

 

०७. मार्मटनेझ यांना एल साल्र्ादोर येथून तीन आठर्डे बाहेर जारे् लागले, कारण त्यांना पोललसांनी ठार 

केलेल्या आठ संशतयतांच्या प्रकरणातील चौकशीबाबत धमसया येत होत्या.  
 

०८. दुदंर यांना २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी अटक करण्यात आली होती, कारण सरकारी गुप्तचरांनी सीररयन 

बडंखोर गटानंा शस्त्रे पाठर्ण्याचा प्रयत्न केल्याबाबत लेख त्यांनी ललफहला होता. सरकारी गुफपते िोडल्याचा 

आरोप त्यांच्यार्र ठेर्ण्यात आला होता.  
 

०९. झदै यांना १४ ऑगस्ट २०१३ रोजी अटक करण्यात आली असून, त्यांच्यार्र हत्यार ेबाळगणे, 

बेकायदेशीर जमार् जमर्णे, खून र् खनुाचा प्रयत्न असे आरोप ठेर्ण्यात आले आहेत. 

 

१०. या चार पिकारांनी जीर् धोसयात िालून र्ृत्तपि स्र्ातिं्य जजरं्त ठेर्ले आहे र् समाजाला महत्त्र्ाच्या 

िटनांबाबत खरी माफहती फदली आहे, असे कफमटी टू प्रोटेसट जनााललस्ट या संस्थेने पुरस्काराथीचा सन्मान 

करताना म्हटले आहे. 
 

 

 

अमेररका प्रशासनात भारतीय रं्शाच्या व्यक्तीला कॅफबनेट दजाा 
०१. अमेररकेचे नर्फनर्ाातचत अध्यक्ष डोनाल्ड टर म्प यांच्या प्रशासनातील पफहली मफहला होण्याचा मान भारतीय 

रं्शाच्या फनक्की हॅले यांना फमळाला आहे. फनक्की हॅले यांची संयकु्त राष्ट्र ातील राजदतू म्हणून फनयकु्ती करण्यात 

आली आहे.  
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०२. सध्या हॅले दतक्षण कॅररलोना राज्याच्या राज्यपाल आहे. ४४ र्र्षांच्या हॅले या टर म्प यांच्या प्रशासनाकीय 

फर्भागात नेमणूक झालेल्या पफहल्याच मफहला आहेत.  

 

०३. सध्या समंथा पार्र या संयकु्त राष्ट्र ातील अमेररकेच्या राजदतू आहेत. फनक्की हॅले आता पार्र यांची जागा 

िेत संयकु्त राष्ट्र ात अमेररकेचे नेतृत्र् करतील. र्ॉल व्स्टरट जनाल हे र्ृत्त फदले आहे.  
 

०४. आतापयंत कोणत्याही भारतीय-अमेररकन व्यक्तीला अमेररकेन अध्यक्षांच्या प्रशासकीय फर्भागात कॅफबनेट 

दजााचे स्थान फमळालेले नाही. प्रशासकीय फर्भागात कॅफबनेट दजााचे स्थान फमळर्ण्यासाठी जसनेटची परर्ानगी 

लागते. 

 

०५. फनक्की हॅले यांचे सहकारी फमट रॉम्नी यांची राज्य सतचर्पदी फनयकु्ती होण्याची शसयता र्तार्ली जाते आहे. 

याआधी हे पद फनक्की हॅले यांना फदले जाणार अशी चचाा होती.  
 

०६. रॉम्नी यांनी याआधी मॅसेचुएट्स राज्याचे राज्यपद भूर्षर्ले आहे. याछशर्ाय फनर्तृ्त जनरल जेम्स मॅफटस 

यांची सुरक्षा सतचर् म्हणून नेमणूक होण्याचे र्ृत्त र्ॉल व्स्टरट जनालकडून देण्यात आले आहे. 

 

०७. फनक्की हॅले यांनी नुकतीच न्यूयॉका मधील टर म्प टॉर्रमध्ये डोनाल्ड टर म्प यांची भेट िेतली.  
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जब्बार पटेल यांना गफदमा पुरस्कार जाहीर 

०१. साफहत्य, तचिपट, कलाके्षिात प्रततष्ठेचा समजला जाणारा गफदमा परुस्कार यंदा फदग्दशाक जब्बार पटेल 

यांना जाहीर झाला आहे.  

 

०२. गफदमांच्या ३९ व्या स्मृतीफदनी, १४ तडसेंबर हा पुरस्कार देण्यात येणार असल्याची माफहती गफदमा 

प्रततष्ठानचे फर्श्वस्त आनंद माडगूळकर यांनी फदली. 
 

०३. गफदमाच्या पत्नी फर्द्या माडगळूकर यांच्या स्मरणाथा देण्यात येणारा गृफहणी सखी सतचर् पुरस्कार र्ीणा तांबे 

यांना, गीतकार नदेंश उमप यांना चैिबन पुरस्कार, गातयका आयाा आंबेकरला फर्द्या प्रज्ञा परुस्कार उदगीरच्या 

ऋतुजा कांकरलेा फर्शेर्ष गफदमा पुरस्कारजाहीर करण्यात आला. 
 

 

 

ज्येष्ठ लेलखका डॉ. उर्षा देशमुख यांना ज्ञानोबा तकुाराम पुरस्कार प्रदान 

०१. राज्य शासनांतिे ज्येष्ठ संत साफहत्य लेलखका डॉ. उर्षा देशमुख यांना ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कार देऊन 

त्यांचा गौरर् करण्यात आला. 

 

०२. प्राचीन मराठी साफहत्याचा अभ्यास आछण साफहत्य संशोधन र् साफहत्य समीक्षा हे त्याच्या अभ्यासाचे के्षि 

आहे.  

 

०३. मुंबई फर्द्यापीठातून मराठी फर्भागप्रमुख म्हणून त्या फनर्तृ्त झालेल्या आहेत.  

 

०४. संतसाफहत्यार्र आधाररत त्यांची 'कुसुमाग्रज साफहत्यदशान', 'दीपमाळ', 'ज्ञानेश्वरी एक शोध' र् 

'रामायणाचा आधुफनक साफहत्ययार्रील प्रभार्' ही खूप गाजलेली पुस्तके आहेत. 
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